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ANDAKTEN

Av Vidis Hartberg Buhagen

Litteratur i verdensklasse
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Jeg har noen bøker i bokhylla 
med litteratur av forfattere 
i verdensklasse. De står på 
rekke og rad i  bokhylla, noen 
enkeltvis og noen i en samling 
bøker som ser like ut utenpå, 
men inni gjemmer på hver 
sine romaner og fortellinger 
av kjente forfattere. 
En av bøkene er en bok som er oversatt 
til hele 636 språk. Den er den aller 
mest solgte boka i hele verden. En 
verdenslitteraturens vinner! En del 
språk har fått bare deler av boka over-
satt. Hvis vi teller sammen alle språk 
som har fått enten hele eller deler av 
boka oversatt, finnes tekster fra boka på 
til sammen 3 223 språk! Det er ganske 
sprøtt! Ingen annen bok er blitt oversatt 
til så mange språk. 

Heldigvis finnes boka også 
på norsk, så jeg har fått lese 
den på mitt eget morsmål. 
Den er spennende! Og den 
er gammel! I følge historien 
ble fortellingene først fortalt 
muntlig fra generasjon til 
generasjon. På 700–600–
tallet før Kristus begynte 

man å skrive fortellingene ned. Ca. 
300 etter Kristus var boka omsider 
ferdig skrevet.
Hva er det som gjør denne boka så 
interessant? At den er den mest sol-
gte i verden? At den har så variert 
innhold? At den egentlig består av 
mange bøker, som forteller hver sine 
fortellinger – og likevel er en helhet? 
Jo, alt dette er spennende. Men det 
som virkelig er spennende med 

denne boka er at ordene i den er 
levende! De gjør noe med meg når 
jeg leser. De forteller så treffende om 
livet. Så ærlig, så full av visdom, så 
full av håp! Tekstene berører meg, 
de berører det livet jeg lever, og de 
gir meg nytt mot!
Det er deler av boka jeg ikke forstår. 
Som jeg absolutt IKKE forstår! Men 
det er ikke så farlig, egentlig. Jeg 
kan jo bare hoppe over de delene, og 
konsentrere meg om alt det som er 
forståelig. Det er rikelig med tekster 
og fortellinger som jeg forstår godt, 
og som berører meg, veileder og 
oppmuntrer meg. 
Boka består av mange bøker, men 
jeg møter likevel samme hovedper-
son gjennom hele boka. Han er en 
forunderlig mann, en forholdvis ung 
mann på litt over 30 år som rekker ut 
hånden til dem han møter, og reiser 
dem opp. Gir dem anerkjennelse og 
verdi! Det er så flott! Og mens jeg 
leser, kan jeg plutselig kjenne at det 
er MEG han taler til, det er MEG 
han reiser opp, det er MEG han viser 
kjærlighet!
Jeg anbefaler deg veldig å lese denne 
boka! Som du nok skjønner snakker 
jeg om Bibelen. Den inneholder lit-
teratur i verdensklasse. Et avsnitt 
hver dag er sunt for sjel og sinn. Selv 
om du noen ganger ikke føler det 
så veldig, gir ordene deg styrke til 
dagene dine. Omtrent som frokosten 
din, – du føler kanskje ikke så veldig 
masse når du spiser frokost, men du 
vet at maten gir deg krefter. Ta med 
deg et lite avsnitt fra Bibelen også 
hver dag, så har du fått mat for sinn 
og sjel også. Det er den levende 
Gud som taler i Bibelen. Derfor er 
ordene du leser levende, de gjør noe 
med deg! Og det de gjør for deg er 
inderlig godt!

Gudstjenester og ar-
rangementer er det 
mange av i Nedre 
Eiker menighet. Vår 
og det meste av som-
meren er tilbakelagt, 
og vi i menighetsrå-

det gleder oss til en begivenhetsrik 
høst. Arrangementene og lista over 
gudstjenestene er omtalt i dette 
menighetsbladet. Det vi ikke er så 
fornøyde med, er at vår kjære kapel-
lan Margrete slutter hos oss. Hun 
har valgt nye utfordringer og blir 
sokneprest i Skoger og fengselsprest 
i Drammen. Vi takker Margrete for 
stor innsats i vår menighet gjennom 

ni år. Vi beklager at hun slutter, 
men ønsker henne lykke til og Guds 
velsignelse i nye oppgaver. Søndag 
27.08. er det det avskjedsgudstjen-
este med en etterfølgende ”avskjeds-
fest”. Møt opp hvis du kan! 

Stillingen som kapellan skal utlyses 
raskt. Det er bispedømmerådet som 
ansetter. Mulighetene for at vår nye 
medarbeider kan være på plass ved 
nyttår eller rett før er gode. Selv om 
vi gjerne skulle beholdt Margrete, er 
det selvfølgelig spennende å få en ny 
medarbeider. Det gleder vi oss til.
Nedre Eiker menighet har god øko-
nomi, men for å opprettholde gode 
tilbud, trenger vi økte inntekter.
Menighetsrådet har vedtatt å fornye 
givertjenesten vår. Har du lyst til å 
bli med som fast giver, må du gjerne 

henvende deg til undertegnede eller 
til menighetskontoret for mer infor-
masjon. 
God ettersommer og høst og velkom-
men til gudstjenester og arrange-
menter! Hilsen fra
  
  
  Ivar Bj Haare
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Konfirmant 
hadde 
arbeidsuke i 
Nedre Eiker 
menighet

Spennende å 
bli bedre kjent 

med selve kirken
 og prestene og 
de som jobber 

her

En av årets konfirman-
ter, Sofie Brandal Øde-
gård, valgte å ha PY-
RO-uke (arbeidsuke)  i 
Nedre Eiker menighet. 
Hun er fra Krokstadelva og fylte 
15 år et par uker etter konfirmas-
jonsdagen. Sofie er en aktiv jente 
med mange interesser. Hun liker 
slalom, er med i Aron skiklubb, 
spiller trompet i Krokstad og Solberg 
skolekorps. I slutten av arbeidsuka 
stilte vi henne noen spørsmål for å 
oppsummere hva hun hadde opplevd 
og erfart. 

Du har arbeidsuke og har valgt  
kirken som arbeidssted. Hvorfor 
valgte du kirken?
Siden jeg er konfirmant syntes jeg 
at  det måtte være  spennende å bli 
bedre kjent med selve kirken, pres-
tene og de som jobber her, ja, opp-
leve pulsen i Nedre Eiker menighet.

Hva fikk du være med på?
Jeg fikk være med i jobben deres! Jeg 
fikk oppleve dagen til kateket Inge-
borg, og hjalp henne med praktiske 
ting, og signerte taushetserklæring. 
Jeg fikk være med som tekstleser i 
to begravelser, og formiddagstreffet 
på Solberg kapell, Fredtun.  
På ettermiddagen var jeg  med på 
vigselskurs for årets brudepar. Det 
var helt fantastisk! Fredag var det 

Nets -konsert i Mjøndalen kirke med 
fullt hus. Det var fint å være med på 
dugnad før konserten – og være en i 
teamet. Den største opplevelsen min 
denne uka var å bli tatt så godt imot, 
og føle at jeg fikk være med på laget, 
som en del av teamet. Det setter jeg 
stor pris på. 

Er dette noe du vil anbefale til an-
dre som skal ha arbeidsuke?
Selvfølgelig, på det aller sterkeste. 
Det er et minne for livet, og vi får 
virkelig jobbe med mennesker. 

Hva vil du huske best fra det å 
være konfirmant i Nedre Eiker 
menighet?
Det er så mye jeg har vært med 
på i konfirmasjonstiden så det er 
vanskelig å peke på noe spesielt. Å 
lære om den kristne tro er fint. Vi 
har hørt Ingeborg snakke om Gud og 
lært om den kristne tro. Det er lov 
å lure og lov å spørre. Vi har flinke 
prester og kateket i kirken vår. De 
har behandlet oss med respekt. De 
har sett på oss som voksne, så jeg er 
stolt av å være konfirmant i Nedre 
Eiker menighet!
  Margrete prest  

EN GLEDE FOR HELE FOLKET
Vår visjon

Den Norske kirke har følgende visjon: «Mer himmel på jord.» Vis-
jonen er en sterk kontrast til den tiden vi lever i, med kriser og usik-
kerhet på så mange områder. Men en visjon er noe vi skal arbeide 
imot, forsøke å fylle med innhold og mening i hverdagen og de 
utfordringene som der møter oss.

Også vi i Nedre Eiker menighet har en visjon og har hatt den i mange 
år: «En glede for hele folket.» Den er like ambisiøs som visjonen til 
hele den norske kirke, et mål og en utfordring til alle som tilhører 
vår menighet. Enten man er «gammel i tralten,» eller nykommer hos 
oss, ønsker vi at alle skal føle seg inkludert og oppleve tilhørighet. 
Denne visjonen skal gjelde like mye for dem som sjelden har kontakt 
med menigheten som for dem som møter til gudstjeneste så og si 
hver søndag. Dåpsfølger, sørgefølger, brudepar og bryllupsgjester, 
tilbudene vår menighet gir til hver aldersgruppe, er inkludert og oms-
luttet av denne visjonen. Det er  når vi står sammen at vår menighet 
kan bli «en glede for alt folket!»   tb

Takk til alle givere, konfirman-
ter med foreldre og andre som 
stilte til felles dugnad 4. april. 

I Nedre Eiker menighet kom det 
inn til FASTEAKSJONEN og 
Kirkens Nødhjelp
kr 64 188,- inkludert offer 2. 
april og VIPPS 2. og 4. april.

Når vi vet at kr. 200,- 
er nok til å gi ett men-
neske rent vann resten 
av livet, så vet vi dette 
hjelper mange.
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Høsten står for dør-
en. Naturen forand-
rer seg i takt med 
årstidene og kirken 
opplever også for-
andringer – ikke i 

takt med årstidene, men med sam-
funnsutviklingen.  

Kommunereformen får betydning 
for kirkelig organisering. Svelvik, 
Nedre Eiker og Drammen skal byg-
ge ny kommune sammen, - de kirke-
lige fellesrådene må følge tilsvar-
ende prosess. 
Stortinget gjorde vedtak 8. juni og 
dermed er arbeidet i gang. Det er 
nedsatt kirkelig felles-nemnd med 
representanter for de tre fellesrådene. 
Nemnda skal fram til 01.01.20 ar-
beide med alt som skal legges til 
rette for at det nye fellesrådet kan 
fungere fra sammenslåingsdato. 
Soknene består – ingen forandring!  
De ansatte får ny arbeidsgiver og 
nytt fellesråd forvalter økonomi, 
bygninger, gravplasser og gravferd-
sansvar. Vi er optimistiske og ser 
fram til nye, solide løsninger.

Ny driftsleder på gravplassene
Vi har ansatt ny drift-
sleder på gravplass-
ene: Robert Jonassen, 
45 år fra Mjøndalen. 
Vi gleder oss til å 
se Robert på plass 
fra 1. september og 
ønsker ham hjertelig 

velkommen som ansatt hos oss!

Restaurering tak- og veggmaleri-
ene i Nedre Eiker kapell
Innsamlingsaksjonen i 2016 ga nok 
penger til å kunne starte restaurering 
av tak- og veggmaleriene i kapel-
let. Kunstkonservatorene Milnes 
og Scharffenberg starter arbeidet i 
september.  Stor takk til alle som 
har bidratt! 

  Eva Trogstad
  kirkeverge

NYTT FRA
KIRKEVERGEN

TORIL 
SCHOU MOE

Min salme  

Ein fin liten blome
Jeg velger meg “Ein fin liten blome” 
som min salme. Dette er en salme 
som ble oversatt fra svensk i 1927 
av Anders Hovden. “Det voxte en 
blomma” fra 1890 er skrevet av 
Johan Alfred Blomberg, en offiser 
i Frelsesarmeen. Salmen ble sunget 
til melodien “Jeg skulle ei sørge”, 
men i 1969 laget Bjørn Eidsvåg en 
ny melodi som etter hvert er blitt 
den vi kjenner. 

Denne salmen er mye brukt i begrav-
elser, og det er en nydelig salme som 
jeg er veldig glad i.

Ein fin liten blome i skogen eg ser,
i granskogen diger og dryg,
og vent mellom mose og lyng han seg er.
Han står der så liten og blyg.

Sei, ottast du ikkje i skogen stå gøymd 
der skuggane tyngja deg må?
Å nei, for ay Herren eg aldri vert 
gløymd, til ringaste blom vil han siå.

Men ynskjer du ikkje i prydhagen stå,
der folk kunne skoda på deg?
Å nei, eg trivst best mellom ringe og 
små, eg føddest til skogblome, eg.

Ein dag vil den stormande vinter deg nå, 
då vert det vel dødsdagen din.
Då kviler eg lunt og har snøkåpa på,
til vårsola kysser mitt kinn.

Eit bod frå min Herre du blome meg ber: 
om einsleg eg vert på min veg,
så veit eg at Herren vil vera meg nær, 
Gud Fader, han vernar og meg.

Om enn eg er liten, har Herren meg 
kjær, med honom eg kjenner meg sæI.
Kvar morgon meg bønatrl himmelen ber, 
medbøna eg sovnar kvar kveld.

Ein kledning eg fekk av min Frelsar-
mann kjær, i blodet hans reinsa den er.

Den høver for himlen, der gullgater er,
den høver for vandringa her.

Som blomen om vinteren visnar egav, 
men gled meg, for då står eg brud.
Lat lekamen kvila med fred i si grav, mi 
sjel, ho er heime hos Gud!

Ja, glad skal eg vakna hos Jesus eingong 
i morgonen æveleg klår,
og blanda med heilage englar min song i 
himlen, dit døden ei når!

Toril Schou Moe
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Konfirmanter 
i Solbergelva 
2017
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Luther måtte forklare sine syns-
punkter overfor pave Leo Xs legat 
i Tyskland, kardinalen Tommaso 
de Vio Cajetan, i 1518. Tresnitt fra 
1557.

MARTIN 
LUTHER
Det er Luther-år i år og Luther-
jubileum. Strengt tatt er Luther 
bare en del av feiringen. Det er 
reformasjonen vi feirer. For 500 år 
siden, den 31. oktober 1517, inviterte 
augustinermunken Martin Luther 
til en lærd diskusjon om kirkens 
avlatshandel, den endte i en splittet 
kirke, ja, veltet den romersk-katolske 
kirkes hegemoni i Nord-Europa.
Hva vet vi lutheranere om refor-
masjonen og Martin Luther? Jeg 
våger en påstand: Ikke særlig mye. 
Vi, som har nådd skjells år og alder, 
lærte nok om den store reformator 
som frigjorde oss fra pavemakt og alt 
«uevangelisk» fiks-fakseri i kirken 
og tillot enhver å lese Bibelen. Vi 
husker kanskje også bildet av Luther 
på riksdagen i Worms som hang i alle 
klasserom landet over, med et vagt 
minne om at han sa noe sånt som 
«det er ikke rådelig å handle mot sin 

samvittighet,» og «her står jeg. Gud 
hjelpe meg, Amen!» 
Martin Luther ble født i Eisleben den 
10. november 1483. Faren var gru-
vearbeider,  moren svært overtroisk. 
Han fikk en streng oppdragelse. Lu-
ther forteller at «en gang slo far meg 
så fælt at jeg løp hjemmefra og var 
redd ham lenge etter». Faren ønsket 
at Martin skulle bli jurist. Men en 
gang han opplevde et lynnedslag 
lovte han den hellige Anna, gruvear-
beidernes vernehelgen, at han skulle  
bli munk hvis hun berget ham. Han 
ble novise i augustinerklosteret i 
Erfurt, ble senere presteviet og dis-

puterte til den teologiske doktorgrad. 
Med den fikk han et  professorat ved 
universitetet i Wittenberg.
Ut fra bibelstudier og erfaringer 
som prest, ble Luther opptatt av 
spørsmålet «Hvordan kan jeg finne 
en nådig Gud?». Svaret fikk han 
ved å studere apostelen Paulus brev 
til romerne. I kapittel 1,17 leste han 
at den rettferdige skal leve ved sin 
tro. Dette ble skjellsettende både for 
Luther og den lutherske kirke.
Som sjelesørger i Wittenberg ble 
Luther konfrontert med Johann 
Tetzels  avlatsforkynnelse. Ved et 
avlatsbrev fikk kjøperen en lettvint 
syndsforlatelse. Luther  reagerte 
med å forfatte 95 teser på latin om 
avlaten. Antakelig ble disse tesene 
slett ikke spikret opp på døra til 
slottskirken i Wittenberg, men sendt 
til en engere krets  som grunnlag for 
en lærd diskusjon. 
I utgangspunktet ønsket Luther en 
diskusjon om temaet, ikke strid, 
men strid ble det, ikke minst fordi 
det økonomiske grunnlaget for en 
del kirkefyrster, ble truet. Striden 
førte til at saken endte hos paven 
og Luther opplevde ikke bare å bli 
motarbeidet, men også  truet på livet. 
I den pågående striden ble Luther 
stadig mer overbevist om at han 
ikke tok feil og han forfattet flere 
redegjørelser om hva han stod for og 
anså som rett og galt i kirken.
Forholdet til paven ble stadig mer 
anstrengt. Striden toppet seg da pave 
Leo 10 i 1520 krevde at Luther innen 
60 dager skulle tilbakekalle alt det 
kirken anså som kjettersk. Gjorde 
han ikke det, var konsekvensen 
bannlysning. På Luther førte dette 
kravet bare til at han ble mer over-
bevist om at han slett ikke tok feil.   
Bannlysningen kom den 3. januar 
1521. Å bli bannlyst var en alvorlig 
sak.  Man ble utstøtt av kirken og 
mistet alle kirkelige rettigheter. 
I 1520 var det valgt ny keiser i det 
tysk-romerske riket, den unge Karl 
5. Han ville reise en riksakt mot 
Luther og kalte sammen en stender-
forsamling i Worms i   april 1521. 
Der fastholdt Luther sine skrifter 
og ville ikke kalle noe tilbake. Det 
er derfra  de ovennevnte sitatene 

Alf Prøysens fortelling om ”Bygda som glømte at 
det var jul” dukker opp i mitt hode med referanse til 

følgende tanke: Margrete er en prest Nedre Eiker IKKE vil glemme.  
Hun kom som helt nyutdannet teolog og ble ikke i værende i stillingen 
bare et år eller to, men har vært bygdas kapellan i bortimot 10 år!  Og 
Nedre Eiker vil komme til å savne Margrete.  I perioden før anset-
telse av vår nye sokneprest var Margrete også fungerende sokneprest 
og kirkevergen hadde da gleden av å stå i et særlig samarbeid med 
henne, - et samarbeid preget av positivitet, godhet og gjensidig res-
pekt. Margrete har en sjelden utstrålig av varme og glede i arbeidet 
som smitter over på alle oss som møter henne.  Det er det god grunn 
til å takke henne for! 

Nå har Margrete valgt å søke seg nye utfordringer.  Vi ønsker lykke 
til og Guds rike velsignelse videre!  Margrete er presten bygda ikke 
vil glemme!    
     
     Eva Trogstad
     kirkeverge

Margrete – 
presten bygda ikke 
vil glemme….
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Gjennom mange år har det vært besøk 
og vennskap mellom Nedre Eiker 
menighet, Mjøndalen menighet, St. 
Karins forsamling (Turku Finland) og 
Enköping forsamling (Sverige). Dette 
har vært samarbeid med foreningen 
Norden, som nå er nedlagt. 
13.-15.oktober kommer gjester fra 
Finland og Sverige hit til oss. Vi er 
glade for at vi får i alt 8 personer på 
besøk denne helgen. Martin Luther, 
reformatoren og grunnleggeren av 
vår Lutherske kirke, har vi felles i 
Norden. Vi vil på vår måte markere 
500 årsjubileet for reformasjonen 
gjennom ulike arrangement denne 
helga.

Lørdag 14. oktober: 
Program for gjestene. Her blir 
det omvisning og program med 
bla.”Luther-spillet” utviklet av blant 
annet  Runar Reknes som bor i Åsen 
i Mjøndalen. 
Kl.18.30-19.30: ”Blå- time” i Nedre 
Eiker kapell. 
Velkommen til en time med sang, 
dikt og kapell- historie.

Kl. 20.00-22.00: Kulturkveld i  
Nedre Eiker menighetssenter. 
Velkommen til en kulturkveld der 
kirkekoret deltar med sang. I tillegg 
blir vi kjent med ”Den ukjente Lu-
ther” ved Trond Bollerud og det blir 
kulturinnslag fra Finland og Sverige.
Søndag 15. oktober:
Kl. 11.00: Høymesse i Mjøndalen 
kirke med Luthertema.
Våre gjester medvirker og det er 
kirkekaffe for alle.
Kl. 15.30: ”Katharinas stemmer”- 
Forestilling i Nedre Eiker kirke.
”Katharinas stemmer” med Kattas 
figurteater er et kirkespill om non-
nen Katharina von Boras flukt fra 
klosterlivet i Marienthron. Det brak-
te henne nordover til reformasjonens 
ledere, og Katharina ble senere gift 
med Martin Luther. En utrolig his-
torie! Skuespiller Cecilie Schilling. 
Musikk av Bjørn Andor Drage.
Teksten er skrevet av Anne Helgesen 
og Lyder Johs. Verne.

Med forbehold om endringer i pro-
grammet.

NORGE- SVERIGE- FINLAND + MARTIN 
LUTHER = VENNSKAPSHELG I OKTOBER

stammer. Riksdagen dømte Luther 
for kjetteri og anklaget ham for å 
hisse til strid og ødeleggelser og 
dømte ham fredløs. På hjemveien ble 
han «bortført». av venner, til borgen 
Wartburg, det var avtalt på forhånd.  
Luther var i skjul på Wartburg et 
års tid. Der begynte han sitt store 
arbeid med å oversette Bibelen fra 
grunnspråkene til tysk, et arbeid 
som fikk stor betydning for det 
tyske språket i sin helhet. Det var 
ingen ord for ord-oversettelse, men 
en meningsoversettelse. Bibelen 
skulle være tilgjengelig for alle, 
språket så enkelt at moren i huset, 
barnet på gaten og mannen på torvet 
kunne lese og skjønne den. Luther-
bibelen ble forøvrig grunnlaget for 
den danske oversettelsen «Refor-
masjonsbibelen» av 1550, som også 
gjaldt for Norge. Mens Luther var på 
Wartburg skylte reformasjonen som 
en bølge gjennom Nord-Tyskland 
og de nordiske landene. I ekstreme 
tilfeller utartet det til svermeri. Det 
ble derfor nødvendig for ham å 
forlate sitt eksil. Det var viktig å få 
konsolidert reformasjonen og gi en 
ny kirkeordning.
Luther oppdaget raskt at det jevne 
folk hadde liten kunnskap om den 
kristne tro og lære. For å avhjelpe 
dette utarbeide han Den lille kate-
kisme, den kom i 1529, med forklar-
ing til hvert av de ti bud, hvert 
bønneledd i Fader vår og de tre 
trosartiklene. Den gav også en kort-
fattet innføring i dåp, nattverd og 
skriftemål, og eksempler på enkle 
bønner. Dette ble en viktig lærebok 
i skole og konfirmantundervisning, 
også her i Norden.
Hva stod den lutherske kirke for, hva 
lærte den? Til riksdagen i Augsburg 
i 1530 utarbeidet Luther og hans 
medarbeider Filip Melancton en 
klargjøring av dette, Confessio Au-
gustana. Riksdagen i Augsburg ble 
ingen suksess, forhandlingene brøt 
sammen. Riksdagen krevde at de 
«nye» kirkene skulle tilbake til den 
katolske kirke. Dette protesterte de 
«nye» imot, protestanter.Uenigheten 
ledet videre til en endelig politisk og 
religiøs frigjøring fra pavekirken og 
det tysk-romerske riket.

En følge av reformasjonen var at 
munker og nonner forlot klosterene, 
flere av dem giftet seg. Luther hadde 
egentlig ikke tenkt å stifte ekteskap, 
men i juni 1525 giftet han seg med 
nonnen Katharina von Bora, han var 
da 41 år gammel og  fikk seks barn.

De siste årene av livet var Luther 
plaget av sykdom og svekkelse. 
Den 18. februar 1546 døde han 63 
år gammel i sin fødeby, Eisleben. Få 
dager etter ble han begravd i slotts-
kirken i Wittenberg.  
    TB



NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 2 • 20178
Farvel til 
Margrete 
prest
Prester kommer, virker 
i kortere eller lengre tid, 
og flytter til et annet sted. 
Slik har det alltid vært. 
Det hører til sjeldenhetene 
at en prest blir i samme 
menighet hele sin tje-
nestetid.
Margrete kom til oss sommeren 2008 etter å ha vir-
ket som ungdomsprest i Risør. Hun vant fort alles 
hjerter, og nå, etter ni år, har hun valgt å virke i en 
annen menighet.
Som et av flere ansikter utad som innad, har hun 
bidratt til å gi et bilde av vår menighet i møte med 
mennesker i alle livssituasjoner. Vi har gledet oss 
over gudstjenester der barna har ligget på gulvet 
og tegnet mens prekenen pågikk og etterpå vist oss 
tegningene sine. Vi har følt at alle ble inkludert når 
konfirmanter under bønnevandringer har hatt ansvar 
for en post. Vi har opplevd den varme imøtekom-
menheten i møtet skole – kirke, ved dåp, bryllup og 
begravelser. Flere av oss «vanlige» kirkegjengere har 
ofte fått tilbakemeldingen: «For en prest dere har!»
Vi skulle så gjerne ha beholdt deg lenger, kjære 
Margrete, men skjønner at du føler for at din tid her 
hos oss er over. Så vi ønsker deg lykke til og Guds 
rike velsignelse i ditt nye tjenestested.

Når du nå slutter hos oss, håper vi at du har høstet 
verdifull erfaring og har gode minner fra disse ni 
årene. Og – du vil fortsatt følge oss! I jubileumsbo-
ken vår ser vi deg ved alteret i Nedre Eiker kirke, 
og lenger ut i boken vil din artikkel «Veien vider,» 
for all fremtid minne om deg og din forkynnelse!
  Ivar Bj Haare  Trond Bollerud 

Nedre Eiker kirke høst 2017

Kulturarrangementer
lllllllllllllllllllllllllllll

Torsdag 21. september kl 19.00.
Bibelfortellerkveld i Nedre Eiker kirke.
Helga Samset:«Jakob – veien hjem er lang.»
Helga Samset er en av Norges beste profesjonelle 
fortellere. Fortellingen om Jakob fra Det gamle testa-
mentet er henrivende og sterk.
Dette blir en kveld du sent vil glemme!

Lørdag 14. oktober og søndag 15. oktober
500 års jubileet for reformasjonen og Martin Luther 
blir behørig markert med forskjellige arrangementer 
i Nedre Eiker denne helga. Det blir også besøk fra 
vennskapskommunene i Finland og Sverige.
Les omtale om dette på annet sted i bladet og bli med 
på feiringa!

Tirsdag 28. november (tidspunkt kommer seinere)
Julekonserten «Julenatt» i Nedre Eiker kirke.
Med Reidun Sæther, Gaute Ormåsen, Christian Inge-
brightsen, Frøydis Grorud og Trond Lien.

Søndag 17. desember kl 19.00
«Nine lessons and carols» i Nedre Eiker kirke.
Kirkekoret deltar.

Mandag 18 desember (tidspunkt kommer seinere.)
Julekonserten «Julegaven» i Nedre Eiker kirke.
Med Trine Rein.

Med forbehold om endringer.
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Vil du bli med på givertjeneste 
i Nedre Eiker Menighet?
Ved å delta i givertjenesten får menigheten et 
bedre økonomisk grunnlag for å opprettholde 
det brede aktivitetstilbudet vi har for barn, 
unge, voksne og eldre i bygda vår. 
Offentlige tilskudd er dessverre ikke nok. 
Med faste givere har vi forutsigbare inntekter 
som gjør at vi kan planlegge innsatsen og vi-
dereutvikle menighetsarbeidet innenfor trygge 
rammer.  Gaver på over kr 500 pr. år kan du 
trekke fra på skatten. Se neste side. 
    Menighetsrådet

KLIPP HER!

K
LI

P
P

 H
E

R
!

FRA GUDSTJENESTE PÅ BJERKEDOKK
Tusen takk til Krokstadelva 
FA speidergruppe NSF for deres bidrag til årets guds-
tjeneste på Bjørkedokk 11. juni.  
Godt fremmøte tross regnvær.

Ungdomskvelder i kirkekjeller`n!

• Lørdag 26.august 
• Lørdag 23.september
• Lørdag 21. oktober   

• Søndag 19. november 
(Ung Messe kl. 1900) 
• Lørdag 9. desember  

KL: 1900-2200
Ta deg en tur DU også!
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Ja, jeg blir med på menighetens 
givertjeneste!

  Jeg ønsker å gi et fast beløp i måneden til 
  Nedre Eiker menighet!
Mottaker:  Mottakers kontonr: Beløp pr. mnd:
Nedre Eiker  2220 31 04980 Kr
menighet    
Beløpet kan legges inn som fast oppdrag i din 
nettbank.
Ønsker du at gaven skal registreres og gi skatte-
fradrag, trenger vi personnummeret ditt:

Navn: …………………………...………………………

Adresse: …………………………………..……...……

Postnr./sted: ……………………………………...……

Sted/dato: ………………………………………...……

Underskrift: …………………………………….………
Det går også an å gi gaver til menigheten via Vipps: Søk opp 
«Nedre Eiker menighet» eller 79522 i Vipps-appen, fyll inn 
beløp, og skriv i meldingsfeltet hva beløpet gjelder. Skjemaet 
leveres eller sendes til: Nedre Eiker kirkekontor, Stensethal-
leen 1, 3055 Krokstadelva. For mer info – se vår nettside 
www.nedreeikerkirken.no. Tusen takk for gaven du vil gi.

KLIPP HER!

K
LI

P
P

 H
E

R
!

Kvinnekveldene er for flyktninger 
og innvandrerkvinner som bor i 
Nedre Eiker. Det er for kristne, 
muslimer, buddhister og for kvin-
ner som ikke har noen religiøs tro.

På kvinnekveldene samtaler vi om ulike temaer rundt det 
å være ny i Norge, ulike religiøse og kulturelle tradis-
joner, barneoppdragelse, utdannelse og jobb med mer.
Vi har også tid til den uformelle praten, strikke- og 
hekletøy og et enkelt måltid.

Denne høsten møtes vi følgende kvelder:
 31. august, 
 28. september, 
 12. oktober, 
 9. november 
 23. november. 
 Kveldene starter kl 17.30 og avsluttes kl 19.30.

Kontaktperson: Gudrun Klingsheim, diakon i Nedre 
Eiker menighet. Tlf: 32 27 23 28/ 20.

Flerkulturelle 
kvinnekvelder i 
Mjøndalen kirke 
Høst 2017

Flerkulturelle 
kvinnekvelder i 
Mjøndalen kirke 
Høst 2017
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PROGRAM 
Høsten 2017

Torsdagene 28. september, 
26. oktober 

og 30. november.

Andakt, fellessang, bevertning og 
utlodning.

Møtene begynner kl. 11.00.
Velkommen til en hyggelig 

formiddag.

Hilsen Kirkeringen

Velkommen 
til formiddagstreff på 

Solberg kapell Fredtun
Til dere

til dere som ennå
har blikket og håndlaget,
dere som fører huljernet

og viser oss gåtene i treet,
og skjønnheten, inngravert

gjennom århundrer,
til dere som bøyer spantene

og slår i naglene,
til dere som lafter og legger 

omfar
og reiser vegger så noen kan 

flytte inn,
til dere som veit hvor fargene 

og smakene
skjuler seg og kan lokke dem 

fram,
til dere som elter og knar ennå,

kjevler og steiker,
til dere som har fortellingene
fra de gamle, fortellingene

om oss …
til dere vil jeg si:

Bli her litt til
om siste økta snart er omme

bli her litt til
og gi oss enda en mulighet
til å ta igjen det forsømte

til å knytte trådene
så savnet kan bli
litt lettere å bære

Reidar L.

AUGUST
• MANDAG  28. FØRSTE 
   ØVELSE 

SEPTEMBER 
• MANDAG  11. ØVELSE
• MANDAG  25. ØVELSE

OKTOBER
• MANDAG  9. ØVELSE
• SØNDAG  22. OPPTREDEN I  
   NEDRE EIKER  
   KIRKE KL 11.00 
• MANDAG  23. ØVELSE  
    
 NOVEMBER
• MANDAG  6. ØVELSE 
 

MIKROGOSPEL’S 
HøSTPLAN 2017
TID: 1730-1830
STED: Nedre Eiker kirke

• MANDAG  20. ØVELSE
• SØNDAG  26. OPPTREDEN I  
   MJØNDALEN   
   KIRKE KL 11.00  

DESEMBER 
• MANDAG  4. ØVELSE
• MANDAG  18. ØVELSE (konsert?)
• SØNDAG  24.  GUDSTJENESTE  
   JULAFTEN KL. 13.00 

KONTAKTPERSON:
Alexander Glestad        
Trosopplærer i Nedre Eiker Menighet
32 27 23 33/97 51 99 38  
Kristine Trogstad Johnsen 
Musikalsk leder 90 77 41 94



NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 2 • 201712

Kvinneforeningen
GUSTAVAS ETTERFøLGERE

MøTEKVELDER HøSTEN 2017

Nedre Eiker menighetssenter 
annenhver torsdag kl. 19.00

(oddetallsuker)

Kvinneforeningen består av en gjeng 
med muntre damer i alle aldre. Sosialt 
samvær med strikketøy og snakketøy i 

skjønn forening.

Kontaktpersoner 
Merete Lange 454 66 758

Anne Aanestad 916 41 185
Toril Schou Moe 995 78 470

Gunnlaug Bollerud 950 20 469

31. august, 14. og 28. september, 
12. og 26. oktober, 09. og 23. 

november, 07. desember.
Julemessa er satt til 18. november.
Velkommen til damer i alle aldre!

Gustavadamene på tur til Eidsvoll.

Narkotika.» Høsten 1996 tok Atle 
Vårvik et steg videre og tok initiativ 
til stiftelsen MOT. I februar året et-
ter fikk organisasjonen sine første 
ansatte. MOT-coacher ble utdannet 
og allerede høsten 1997 ble MOTs 
program innført ved flere ungdoms-
skoler her i landet. Idrettslag og fot-
ballag gjorde avtaler med MOT, og 
alle lagene i den norske tippeligaen 
hadde MOT-logoen på sine spille-
trøyer. Senere ble MOTs program 
innført i videregående skoler og 
samarbeidsavtaler foretatt med flere 
kommuner.

MOT samarbeider med ca. 300 
skoler med rundt 65 000 ungdommer 
over hele landet. På disse skolene 
gjennomføres det ca. 15 000 møter 
i året og MOT-medarbeidere bruker 
rundt 30 000 timer i klasserommene! 
MOT arbeider for mindre mobbing, 
færre ungdommer uten en eneste 
venn, mindre psykiske vansker og 
mindre hyppig rusmisbruk.
Ideen har spredd seg til Sør-Afrika, 
Thailand, Danmark og Latvia. 

TORG
MESSA
Torgmessa på Mjøndalen torg 
i overgangen mai/juni, har blitt 
en årlig begivenhet som langt 
flere enn samarbeidsmenighe-
tene Mjøndalen og Nedre Eik-
er, ser fram til med forventning 
og glede. Forarbeidet er både langt 
og møysommelig, men når dagen er 
der kan man senke skuldrene og leve 
med i det som skjer.
21. mai i år var torgmessa den åt-
tende i rekken. Været var på vår 
og de frammøttes side, rundt 250 
i tallet møtte fram. Vi gledet oss 
over fellesskap, sang, musikk og 
forkynnelse. Mens vi tidligere år har 
invitert en utenfra til å preke eller 
holde en appell, var det i år Nedre 
Eikers nye sogneprest, Ida Etnestad, 
som holdt dagens preken med temaet 
Fremtid og Håp. Et høyst aktuelt 
tema i en brytningstid med usikker-
het og kriser på så mange områder. 
Et prosjektkor og husorkester, ledet 
av kantor Nils Kristian Bonden, 
ledet an i fellesssangene og gav 
sammen med NETS til beste egne 
innslag.

Etter gudstjenesten var det kirkekaf-
fe ved speidernes «Strikkegruppe.» 
Flere hadde gitt kaker så det ble 
rikelig til alle. Takk til alle som bidro 
til å gjøre dagen til en festdag!
Dagens offer gikk til MOT. En av 
MOT-ungdommene anbefalte of-
feret og gav en kort orientering om 
hva MOT er og står for. At hennes 
appell virket, bevitner  beløpet som 
kom inn. 11.087 kroner er slett ikke 
verst. Takk til giverne og alt godt til 
MOT for det viktige arbeidet de gjør!
Litt om MOT. Mot er en norsk, ideell 
organisasjon som arbeider for å spre 
positive verdier og holdninger blant 
barn og unge,blant annet ved å mot-
virke mobbing og rusmisbruk. 
Under Vinter-OL på Lilleham-
mer i 1994 startet skøyteløperne 
Johann Olav Koss og Atle Vårvik 
«Norske Toppidrettsutøvere mot 

Dagens styreleder er en ikke ukjent 
tidligere fotballspiller: Rune Brat-
seth.

Her i Nedre Eiker var det en MOT-
camp på Årbogen i Krokstadelva 
torsdag 15. juni i år, der ungdoms-
skolens tiende trinn møttes til positiv 
kappestrid.
Jeg vil avslutte med følgende sitat: 
MOT er en ungdoms og samfunns-
bygger som styrker ungdoms be-
vissthet og mot – til å leve, bry seg 
og si nei.
Interesserte kan lese mer på nettet, 
https://www.mot.no  tb
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Stiftelsen Verkstedet
Nedre Eiker Industri- og kulturhistoriske senter

UTLEIE AV VEVSTUA
til dåp, konfirmasjon og familieselskap
Henvendelse på tlf. 993 20 804

www.kirkens-sos.no

Kirkens SOS i Buskerud
trenger flere frivillige

til å betjene telefon og e-post
Ta kontakt med oss!
Telefon 32 89 60 07

E-post: buskerud@kirkens-sos.no

T
H

O
M

AS BILDEHJØRNE

Glad i 
å gå tur?
Nedre Eiker menighets-
blad ut til folket.
Vi er så heldige å ha mange 
trofaste utdelere som 
tar med blader på en flott 
spasertur.  
Turene tar 1-2 timer avhen-
gig av hvor mange blader som skal deles ut, og 
selvfølgelig hvilket tempo man går i! 
Kontakt menighetssenteret!

Bibelkveld torsdag 
21. september kl. 19.00 
i kirkekjelleren i Nedre Eiker kirke
Vi får besøk av Helga Samset, en av Norges 
beste profesjonelle fortellere. Hun vil framføre en 
forestilling hun har kalt «Jakob - veien hjem er 
lang». Dette er en fortelling hun har jobbet med 
i over to år, og hun sier om forestillingen: «Han 

lurte broren sin og rømte landet. Han sloss med Gud og brukte et helt liv 
på å komme seg hjem. Fortellingen om Jakob fra det gamle testamentet 
er henrivende og sterk. Den gir et usminket bilde av en familie som går 
i oppløsning, og spør etter Gud langt mer enn den svarer.»  Dette blir en 
kveld du sent vil glemme! Sett av datoen allerede nå! 

Se vår nettside: www.nedreeikerkirken.no for 
informasjon om aktiviteter i menigheten

Velkommen til utdeling av 
bok til 4-åringer 
i Nedre Eiker kirke 
søndag 22. oktober kl. 11.00

Utleie av lokale. 
Passer ypperlig til minnesamvær, 
barnedåp, bryllup og jubiléer. 
Kontakt Gunn Zahl på 984 30 791 eller 
menighetskontoret for nærmere
informasjon. 

NEDRE EIKER 
MENIGHETS-
SENTER
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STøTT VÅRE ANNONSøRER – DE STøTTER OSS! 

Kommunens virksomhet betyr noe for oss alle hver dag. 
Ansvaret for kommunens ulike tjenester og utvikling 
ligger først og fremst på den politiske og administrative 
ledelse, men vi har alle et ansvar for oss selv, vår hverdag 
og vårt miljø. I fellesskap kan vi klare det enda bedre. 
Det kan du hjelpe oss med. 
Ta kontakt. 
Vi treffes på rådhuset eller på telefon 32 23 25 00.
Hilsen ordføreren i Nedre Eiker

Alt i 
trykksaker!
Ring 920 58 648

Fristende kaker til alle 
anledninger!

www.bakerklausen.no
Tlf.: 32 23 16 00

TLF. 32 87 62 47

Vil du være 
med å gi 
en gave til 
Nedre Eiker 
menighet 
og
menighets-
bladet?

Send ditt 
bidrag til kontonr. 
2220.31.04980

Lyst til å 
hjelpe til med 
kirkeskyss?
Det er flere i vår menighet som 
har vanskeligheter med å kom-
me seg til kirken. Nedre Eiker 

menighet ønsker derfor å etablere kirkeskyssordning.
Vi trenger flere som kan dele på denne oppgaven. Hvis 
du kan tenke deg en slik oppgave, ta kontakt med diakon 
Gudrun Klingsheim. Tlf: 32 27 23 28 eller 90 92 73 30.
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Sol Ingrid Måge-Brekke
Julian Westby Myrberg
Ludvig Lindenbaum Ruud
Emilie Tangen
Emil Johansen
Samuel Kleven-Berg
Vilde Kristensen-Hennum
Frida Kristensen-Hennum
Nicolai Arnold Grelland
Lars Willy Johannes Fredriksen
Sofie Elise Håkonsrud-Solberg
Evelina Lillekroken Rødseth
Henny Micaelsen Bårtveit
Mats Andre Hoem Dundas
Vanessa Evjen Camarena
Vilde Bjerke Ingebo
An-Marie Leius
Fredrikke Louisa Lysgård
Lone Sofie Johannessen Fingarsen
Aurora Løvlid Jensen
Vilje Karlsen
Mina Kaspersen Yaakoubd
Oscar Solheim Grøtterud
Melissa Hoff

Per  Granli
Runar Johansen
Siv Margareta Jørstad
Anne Foss
Beate Rasmussen
Marit Enger
Torleif Kvam
Sven Pedersen
lngrid Torine Åsen
Domina Sejdic
Rolf Bjarne Olaussen
Magnar Andreas Gjesteby
lngar Persson
Egil Tollefsen
Kolbjørn Armann Håkonsen
Reidar Moen
Marit Lundgren Halvorsen
Kristian Kravik

lnger Louise Johansen
Bodil Alice Drevland Huttunen 
Bjørg Fossli
Åste Johanne Kristoffersen
lnger Johanne Bærheim
Gjermund Hansen Fagerhøi 
Lars Aron Levi Eriksen
Liv-Sofie Henstad
Erna Andersen
Bengt-Arne Røine
Kristian Agnar Steinar Abelsen
Rakel Elisabeth Johansen
lrene Solberg

Emil Jellum Østgaard-Ruth
Lise Sofie Baue Steinert
Ollie Björling
Linnea Høibak-Opsahl
Tyra Chairin Furulund
Martine Allan-Høgalmen
Linus Alexander Hanssen
Jan Markus Wøien Henriksen
Jamie Noel Iversen

VIGDE
ANDRE 
NETTSTEDER:
Kirkens SOS: 
http://
www.kirkens-sos.no/

  
Nedre Eiker menighet

Postadresse: Stensethalléen 1, 3055 Krokstadelva • Tlf: 32 27 23 20 • Faks: 32 27 23 21 • Nettside: www.nedreeikerkirken.no
Kontortid: Mandag, tirsdag, torsdag kl. 09.00-15.00 • Onsdag kl. 11.00 -15.00 • Fredag stengt, ved behov ring Mjøndalen kirke 32 23 68 60

 Driftsleder
 Robert Jonassen
 Arbeid: 32 27 23 30
 Mobil: 488 93 878
 E-post: 
robert.jonassen@neiker.no

 Kirkegårds-
 arbeider
 Steinar Hunnestad
 Arbeid: 32 27 23 30

 Sekretær på 
 kirkevergekontoret
  Merete Lange
 Arbeid:  32 27 23 32
 E-post: merete.lange
@neiker.no

 Kirketjener og   
 kirkegårdsarbeider 
 Toril Schou Moe
 Arbeid:  32 27 23 30
 E-post: toril.schou.
moe@neiker.no

 Menighetssekretær 
 Ina Bråthen
 Bjerke
 Arbeid:  32 27 23 20
 E-post: 

ina.brathen.bjerke@neiker.no

 Kapellan
 Margrete Schmidt
 Johansen
 Arbeid:  32 27 23 24
 E-post: 
margrete.schmidt@neiker.no 

 Kirketjener
 Heidi Tokle 
 Poverud
 Arbeid:  32 27 23 20

 Diakon 
 Gudrun Klingsheim
 Arbeid:  32 27 23 28
 E-post: 
 gudrun.klingsheim
@neiker.no 

 Redaksjons-
 medarbeider
 Trond Bollerud
 Mobil: 478 40 415
 E-post: 
trondbollerud@gmail.com

Fotograf
Thomas W. 
Røkeberg

 Kateket 
 Ingeborg Skagestad    
 Arbeid:  32 27 23 23
 Mobil:  400 38 295

E-post: ingeborg.skagestad
@neiker.no

Trosopplærings-
 medarbeider

Alexander Glestad
Arbeid: 32 27 23 33
E-post: 

alexander.glestad@neiker.no 

 Leder Nedre  Eiker  
 menighetsråd
 Ivar Bj. Haare
 Mobil: 955 29 385

E-post: ivar@haare.no

 Kantor 
 Nils Kristian Bonden 
 Arbeid:  32 27 23 25
 Privat:  32 87 94 55

E-post: nils.kristian
@neiker.no

 Kirkeverge
 Eva Trogstad
 Arbeid: 32 27 23 27
 E-post: 
 eva.trogstad
@neiker.no

Anette Aasgaard og Ole Henrik 
Sirevåg
Camilla Irene Solheim og Rune 
Ervik 
Anette Johansen og Kenneth 
Mørch
Tina Helen Berner Halvorsen og 
Anders Jacobsen
Mette Stenersen og Jon Kristian 
Paulsen
Marvie Genilla og Øyvind Andre 
Bekkhus
Karianne Mathisen Lopez og Kim 
Mathisen Lopez
lda Charlotte Rønningen og 
Thomas Formo Brudheim

 Sokneprest 
 Ida Etnestad
 Arbeid:  32 27 23 26

E-post: ida.etnestad
@neiker.no
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Søndag er kirkedag!

TRENGER DU
ET VELEGNET 
LOKALE?
til barnedåp, konfirmasjon, minne-
stund eller til et mindre selskap?
Fredtun egner seg også til 
foredrag eller liten konsert.

Vi har også to små rom i 2. etg. 
som kan brukes som atelier, systue, 
skriverom eller til en liten klubb på 
6-10 personer. 
Ta kontakt hvis du vil ta en titt.
Kontakt Randi Høgmoen på 
tlf. 909 52 311.
Utleie av Fredtun koster 
kr. 1500,00.

GIVERTJENESTEN
Menighetsrådet har merket at det vi får i søndagenes offer-
gaver, er synkende. Vi har derfor tatt tak i dette og arbeider 
med å øke våre inntekter. For å drive menighetens mange 
tilbud og virksomheter, trenger vi en god økonomi. Av den 
grunn vil vi «blåse liv» i givertjenesten og få flere til å bli 
med på den. Vi minner om at de som melder som givere, er 
garantert full anonymitet og at man har rett til skattefradrag. 
Det er utarbeidet en brosjyre med nødvendige opplysninger. 
Den er lagt ut i kirkens våpenhus og på menighetssenteret. Gir 
ikke den tilfredsstillende svar, kan man kontakte menighet-
skontoret i menighetssenteret.

De gavene vi får inn, «saltes» ikke ned på en bankkonto, men 
går fort ut til de ulke arbeidsgrenene, som igjen har som mål 
å virkeliggjøre vår visjon: «En glede for hele folket!»

NEDRE EIKER

Tro og Lys er et kristent fellesskap for mennesker 
med en utviklingshemming, deres venner og familie. 
Vi møtes ca. en gang i måneden i Nedre Eiker kirke. 
På samlingene lærer vi om en fortelling fra Bibelen,  
synger og spiller sammen, og ulike aktiviteter.
Vi bruker også god tid til å spise sammen. De fleste 
samlingene avsluttes med en gudstjeneste som er 
åpen for alle.

En gang i året drar vi på tur til Solsetra ved Hagatjern.
Vi er med i en større sammenheng. Hvert annet år 
møtes deltakere fra Tro og Lys-gruppene i Norge til 
sommersamling (leir).

Tro og lys-gruppene er økumeniske, åpne for men-
nesker fra ulike kirkesamfunn, men også for men-
nesker som ikke har noen kirketilhørighet.

SAMLINGER FOR HØST  2017
Søndag 20. august møtes vi kl 17.00 i Nedre Eiker 
kirke. Andakt og liturgisk samling.
Søndag 24. september møtes vi kl 17.00 i 
Nedre Eiker kirke. Gudstjeneste kl 19.00.
Søndag 12. november blir vi med på gudstjeneste i 
Mjøndalen kirke kl 11.00.
Søndag 10. desember møtes vi kl 17.00 i Nedre 
Eiker kirke. Gudstjeneste kl 19.00. 

Ønsker du å være sammen med oss?
Vi ønsker oss noen flere som kan være sammen 
med oss i dette flotte fellesskapet som vi er kjem-
pestolte over at vi har i Nedre Eiker menighet.

Kontaktperson: Gudrun Klingsheim, (diakon i 
Nedre Eiker menighet). Tlf: 90 92 73 30/ 32 27 23 
28. / gudrun.klingsheim@neiker.no  

Hva er 
Tro og Lys?

l 3. september
13. søndag i treenighetstiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Presentasjonsguds-
tjeneste
Dåp. Nattverd. 

l 10. september
Vingårdssøndag
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste 
Dåp. Nattverd.

l 17. september 
15. søndag i treenighetstiden
Nedre Eiker kirke
Kl 11.00: Gudstjeneste 
Dåp. Nattverd.

l 24. september
16. søndag i treenighetstiden
Solberg kapell Fredtun
Kl. 11.00: Høsttakkefest
Nattverd.
Nedre Eiker kirke
Kl. 19.00: Kveldsgudstjeneste. 
Tro og Lys medvirker
Nattverd.

l 1. oktober
17. søndag i treenighetstiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste 
Dåp. Nattverd.

l 8. oktober
18. søndag i treenighetstiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste
Dåp. Nattverd.

l 15. oktober
19. søndag i treenighetstiden
Mjøndalen kirke
Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste i 
Mjøndalen

l 22. oktober
20. søndag i treenighetstiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste, 
4-årsbok
Dåp. Nattverd.

l 29. oktober
Bots- og bønnedag
Økumenisk gudstjeneste
Salem
Mer informasjon kommer.

l 5. november
Allehelgensdag
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Allehelgensguds-
tjeneste
Nattverd.

l 12. november
23. søndag i treenighetstiden
Solberg kapell Fredtun 
Kl. 11.00: Gudstjeneste
Dåp. Nattverd.

l 19. november
24. søndag i treenighetstiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 19.00: Ung messe

l 26. november
Kristi Kongedag
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste
Dåp. Nattverd.

l 3. desember
1. søndag i adventstiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Lysvåken guds-
tjeneste
Dåp. Nattverd.
Kl. 19.00: Lysmesse.
Speiderne medvirker.

Med forbehold om endringer

l


